RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 02. 07. – 09. 07. 2017
13. NAV.
NED.
02. JUL. 2017
Pon., 3. 7.
Tomaž, ap
Torek, 4. 7.
Urh, šk
Sreda, 5. 7.
Ciril in Metod
Četrtek, 6. 7.
Marija Goretti
PRVI petek,
7. 7.
PRVA sobota,
8. 7.
14. NAV.
NED.
09. JUL. 2017

08.00
10.00
10.00
19.00
07.00
19.30
19.30

+ Stanislav Čibej, Vojkova 1
+ duh. Anton Štrancar, Idrijska 16/C
Žapuže: Za žive in rajne župljane
+ Emil Benko, Lavričeva 25
++ starši in brat Pahor, Grivška 28
8. dan + Slavica Ergaver, Polževa 21
++ Pregelj, Na Livadi

19.30

V zahvalo

19.30

+ duh. Anton Štrancar, dar Bevkova 2

19.30

Obl. + Avgust Nusdorfer, Polževa 13/c

07.00
19.30
08.00
10.00
19.00

Vsi pokojni, Lavričeva 16
+ Jožef Lemut, Kožmani 3
++ starši in sestra, Grivče 15
Za žive in rajne župljane
+ Irena Plešnar, Na brajdi 21

02. 07. 2017 – 09. 07. 2017; št. 25/17
Uradne ure: V tem tednu odpadejo, ker bom na duhovnih vajah. Dosegljiv bom na
prenosni telefon.

Čiščenje in krašenje cerkve: Grivče, sledi Polževa 1 – 21.
Češčenje Najsvetejšega: V četrtek po maši. Pridimo pred Jezusa!
Terčeljevi
sorodniki
se
lepo
zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej,
ki ste v cerkvi sv. Antona na Fužinah,
dne 18. 7. 2017 karkoli prispevali k lepi
slovesnosti sv. Maše s kratko akademijo.
To je spoštljiv spomin rojaku in mučencu
Filipu Terčelju ob 100-letnici mašniškega
posvečenja in nove maše. Hvala vam,
hvaležni sorodniki.

13. NAV. NED.

Tisoč let in sto se v vek je zlilo po
deželah, kjer sta brata sveta širila
resnico med slovanskimi rodovi.
Danes radostno gore kresovi,
ker v jeziku moli se domačem
sveti Bog pod krovi.
F. Terčelj,
odlomek iz pesmi Sv. brata, 1927

Nadstrešek pri župnišču: Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri postavitvi
nadstreška pri župnišču. Skupni stroški ogrodja, cinkanja, drobnega materiala in
kritine znašajo 1.784,70 EUR.
Oklicana sta: Ženin Hlad Matej, sin Branka in Ane roj. Makovec, župnija Vrhpolje, in
nevesta Bajc Tina, hči Dušana in Marije roj. Tomažič, župnija Šturje. Tini in Mateju
iskreno čestitamo in jima želimo Božjega varstva in Marijine priprošnje na skupni
življenjski poti.

Radio Ognjišče v sodelovanju z RTV bo naslednjo nedeljo, 9. julija ob 10h,
snemalo mašo v naši župnijski cerkvi. Prosim sodelujoče, ki boste brali berila in
prošnje, da pridete v zakristijo pol ure prej za vajo, ker bo posebno ozvočenje.
Pripravite tudi uvod v mašo in pozdrav miru. Tudi pevci pridite na kor vsaj 15 minut
prej, da bodo ozvočili pevski zbor. Ker bo ozvočenje na koru močnejše, se pevci
potrudite za glasno molitev in odgovore pri maši, da bo na radiu slišati ljudstvo. Ker
je prenos radijski, ne sme biti nobenih nepotrebnih premorov, zato bralci pristopite
zares pravočasno. Vsi v cerkvi se potrudimo, da ne bo nepotrebnega hrupa, vsi tudi
lepo sodelujmo z molitvijo in petjem. Pri tej maši ne bom bral oznanil. Pevci boste k
obhajilu šli po maši.
Prvi petek: Ker bom na duhovnih vajah, tokrat starejšim in bolnim ne bom prinesel
svetega obhajila. Obhajilo bom prinesel naslednji petek.
Shod v Logu: Danes popoldne ob 17h. Uro prej priložnost za sveto spoved.
Oratorij je za nami. Iskreno se
zahvaljujem vsem 24 animatorjem
s s. Emo na čelu. Hvala vsem
ženam, ki ste kuhale v župnišču,
pekle palačinke po domovih, hvala
vsem, ki ste prinašali sadje, pecivo
…, hvala Fructalu za podarjen sok,
hvala sosedom cerkve in župnišča
za potrpljenje ob živ-žavu. Zdi se,
da je bilo v oratorij vključenih zelo
veliko ljudi, vidno in nevidno, saj
ste mnogi delali iz ozadja. Prav
vsem naj bo Bog bogat plačnik za
vse, kar smo v tem tednu naredili za naše otroke (79 otrok in 24 animatorjev).
Stroški oratorija: prihodki: 1.315,00, odhodki 980,00. Razlika bo za oratorijske dneve
in material v prihodnje. Fotografije lahko vidite na spletni strani župnije Šturje.
OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnija-sturje.rkc.si
Kontakt: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26;

župnik Zoran Z.: 041 673 292, e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ; g. Ivan: 041 885 796

